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WAT IS ’T GROOT HERSBERGE? 

“JONGEREN SAMEN MET HUN CONTEXT LATEN GROEIEN IN HET NEMEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID.” 

Onder VZW De Patio bevinden zich enkele kleine voorzieningen. ‘t Groot Hersberge is één van die voorzieningen. Het is een begeleidingstehuis 

voor 13 jongens tussen de 12 en 20/21 jaar. ‘t Groot Hersberge biedt drie modules aan: module verblijf, module contextbegeleiding en module 

contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. 

WAT IS “CBAW”?  

Er zijn heel wat zaken waarrond we kunnen werken die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen leven. Samen met je begeleidster sta je stil bij 
wat je goed kan, waar je hulp bij wenst, … Enkele thema’s waarrond we kunnen werken: gezondheid, huishoudelijke taken, geldbeheer, 
administratie, dagbesteding, enzovoort… Alles is bespreekbaar. Heb je een vraag, stel die gerust. 

Geleidelijk vermindert de tussenkomst van de begeleiding tot je klaar bent om het helemaal alleen te doen. 
De begeleiding vindt plaats bij jou thuis of in ‘t Groot Hersberge, dit wordt telkens met jou afgesproken. 

EN HOE KOM IK ER TERECHT? 

Er zijn 2 manieren om hier bij ’t Groot Hersberge op CBAW terecht te komen. 

De eerste manier is doorstromen vanuit Kamertraining. 
Je bent eindelijk 17,5 jaar geworden en kan dus de stap zetten naar CBAW. Je vroeg dit aan je trajectbegeleider en die bekeek met jou of je de 
nodige attitudes hebt en er wordt eventueel samen naar een woonst gezocht. 

De tweede manier om CBAW te volgen, is dat je hier aangemeld wordt door iemand anders. 
De weg die je dan volgt gaat net iets anders, dan heb je misschien wel al zelf een woning gevonden en komt iemand anders ons vertellen welke 
attitudes je al hebt om alleen te wonen.  

Je krijgt een trajectbegeleider, iemand die jou extra opvolgt. Die maakt aan de hand van voorgaande info en gesprekken een handelingsplan 
op. 

EN DAN? DAN ZIJN WE VERTROKKEN …  
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ZIJN ER REGELS IN CBAW? 

Er zijn op CBAW weinig regels, enkel dat je bereid moet zijn om kleine stapjes in de goeie richting te zetten. Natuurlijk maak je wel afspraken 

met je TB.  

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU OP CBAW?  

Tijdens de begeleiding verbind jij je ertoe om geen ingrijpende beslissingen te nemen zonder voorafgaand erover te babbelen met de 

begeleiding. Bijvoorbeeld: verhuizen, veranderen van school en/of studie- of beroepsrichting, aanvaarden van een andere job,… . Je brengt ook 

de begeleiding op de hoogte van gebeurtenissen die jouw dagdagelijks leven beïnvloeden. Bijvoorbeeld: een proces-verbaal, klachten van 

derden, opzeg van huurcontract door eigenaar,…. 

We verwachten dat je gemaakte afspraken nakomt, of tijdig verwittigt indien het niet lukt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke keer een 

afspraak af te zeggen of te verplaatsen, maar we begrijpen dat dit eens kan gebeuren.  

 

Je trajectbegleider is:  

Je kan hem/haar bereiken op: 050/21 12 92 OF 0495/38 62 70 

Ons adres is:     Groenestraat 2 

     8820 Torhout 

Op Facebook heten we:   Fredje Hersberge 

Mailen kan altijd naar:  tck-bzw-hersberge@depatiovzw.be  

  

mailto:tck-bzw-hersberge@depatiovzw.be
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AL DE BELANGRIJKSTE INFO OP 1 PLEKJE:  

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 

Noodnummer: 112 ’t Groot Hersberge: 050/21 12 92 

Antigifcentrum: 070/245 245 Huisarts:  

Brandweer:   Adres huisarts:   

    

    

    

    

    

    

    

    

BANKGEGEVENS 

Kantoor:  

Adres:  

  

Contactpersoon:  

Mijn rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
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DAGINVULLING: SCHOOL/STAGE 

SCHOOL         STAGE 

School:  Werkgever:  

Leerlingenbgl.:    

Adres:  Adres:  

    

Telefoonnummer:  Telefoonnummer:  

Mailadres:  Mailadres:   

Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 

 Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 

 

 

ZIEKENFONDS 

ZIEKENFONDS 

Fonds:  

Adres:  

  

contactpersoon:  

telefoonnummer:  
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VASTE KOSTEN 

JE WONING 

DE VERHUURDER 

Naam:  

Adres:  

  

Telefoonnummer:  

GSM-nummer:  

Mailadres:  

Huurkosten + syndic:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

Wanneer huur betalen: …………. Van de maand. 

Vergeet niet dat indien je een woning huurt, je deze woning moet verzorgen als een goede ‘huisvader’. Dit wil zeggen tijdig lampen vervangen, 

je vuilnis buiten zetten zodat anderen geen last hebben van de geur, regelmatig kuisen, als je iets kapot maakt, dan moet je dit vervangen. 

Wanneer er grote kosten te maken zijn, informeer je best eens wie daar verantwoordelijk voor is. Bij een lekkende dakgoot moet je 

bijvoorbeeld de verhuurder verwittigen. 

Indien je huurt via een immobiliën, is het soms ook handig deze gegevens bij de hand te hebben: 

Naam + adres immo:  

Contactpersoon:   

Telefoonnummer:   
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VERZEKERINGEN 

BRANDVERZEKERING (VERPLICHT) 

Maatschappij:  

Adres:  

Polisnummer  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Bedrag/termijn:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

FAMILIALE VERZEKERING (MOET NIET, MAAR SOMS ZEER HANDIG) 

Maatschappij:  

Adres:  

Polisnummer:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Bedrag/termijn:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 
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AUTO/BROMMER-VERZEKERING (ENKEL INDIEN JE EEN BROMMER OF WAGEN HEBT) 

Maatschappij:  

Adres:  

Polisnummer:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Bedrag/termijn:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

ANDERE: ____________________________________________________ 

Maatschappij:  

Adres:  

Polisnummer:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Bedrag/termijn:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 
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VAKBOND/HULPKAS 

Naam:  

Contactpersoon  

Telefoonnummer:  

Mailadres:   

TV/INTERNET/TELEFOON 

Maatschappij:  

Klantnummer:  

Telefoonnummer:  

GSM 

Maatschappij:  

Klantnummer:  

Telefoonnummer:  
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GEW (GAS, ELEKTRICITEIT, WATER) 

GAS 

Maatschappij:  

Klant-/meternummer:  

Telefoonnummer:  

Voorschotbedrag:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

ELEKTRICITEIT 

Maatschappij:  

Klant-/meternummer:  

Telefoonnummer:  

Voorschotbedrag:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

WATER 

Maatschappij:  

Klant-/meternummer:  

Telefoonnummer:  

Voorschotbedrag:  

Rekeningnummer: BE__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 
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DE INKOMSTEN 

STUDENTENJOB 

Werkgever  Werkgever  

Adres  Adres  

    

Telefoonnummer:   Telefoonnummer:  

GSM:  GSM  

Mailadres  Mailadres:   

Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 

 Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 

 

 

Werkgever  Werkgever  

Adres  Adres  

    

Telefoonnummer:   Telefoonnummer:  

GSM:  GSM  

Mailadres  Mailadres:   

Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 

 Wie verwittigen bij 
ziekte/afwezigheid? 
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OCMW 

Contactpersoon:  

Adres:  

  

Telefoonnummer:  

Mailadres:  

Storting leefloon: Op de                             van de maand 

KINDERBIJSLAG 

Fonds:  

Klantnummer:  

Telefoon:  

VDAB 

Trajectbegeleider  

Adres:  

  

Telefoonnummer:  

Mailadres:   
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WAT ALS IK KLACHTEN HEB? 

Indien je klachten hebt over iets in ’t Groot Hersberge dan kan je:  

1. Dit vertellen aan iemand van de begeleiding of aan je trajectbegeleider.  

Ben je niet tevreden over hoe deze persoon het aanpakt dan kan je, 

2. Een trapje hoger en dit bespreken met de pedagogisch coördinator. 

Is dit volgens jou nog steeds niet naar behoren aangepakt dan, 

3. Via het klachtenformulier een officiële klacht indienen bij de directie, dit formulier kreeg je mee bij de intake. 

Binnen een bepaald aantal dagen krijg je hier dan een officieel antwoord op. 

Is dit nog steeds niet naar jouw zin dan kan je terecht bij, 

4. De JO-lijn van agentschap jongerenwelzijn. Dat kan je: 

Telefonisch op het gratis nummer: 0800/900 33  op maandag, dinsdag en donderdag van 10u tot 13u 

        op woensdag en vrijdag van 13u tot 17u 

Per post op volgend adres:  Koning Albert II-laan 35 bus 32; 

     1030 Brussel 

Via mail op: jo-lijn@jongerenwelzijn.be 

mailto:jo-lijn@jongerenwelzijn.be

